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01. (Unesp 2020) As figuras de 1 a 3 apresentam os conjuntos cromossômicos (cariótipos) de machos de três 

espécies de mamíferos: Homo sapiens (homem), Canis familiaris (cão) e Felis catus (gato), não 
necessariamente nessa ordem. As figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, os cariótipos de machos de 
Bos taurus (boi) e de Capra hircus (bode). 
Para a elaboração de cariótipos, os cromossomos em metáfase são fotografados e organizados lado a lado, 

segundo seus pares homólogos. Nessa sequência (de 1 a 5), os cariótipos estão em escalas diferentes. 
a) Sabendo-se que o gato tem um número cromossômico menor que o do cão, qual o número diploide do 

Homo sapiens, do Canis familiaris e do Felis catus, respectivamente? Cite uma característica, evidente 
nos cariótipos, que permite afirmar que os cromossomos apresentados são metafásicos. 

b) As espécies Bos taurus e Capra hircus apresentam cariótipos muito parecidos, com a mesma ploidia e, 
à exceção do cromossomo X, têm cromossomos de mesma morfologia. Como se explica o fato de 
conjuntos cromossômicos tão semelhantes determinarem características fenotípicas tão diferentes 

quanto aquelas que distinguem os bois dos bodes?  
 
02. (Uerj 2020) Um indivíduo do sexo masculino deseja investigar informações genéticas recebidas de ambos 

os seus avós maternos. 

Essas informações podem ser encontradas no seguinte material genético:  
a) autossomos    
b) cromossomo Y    

c) DNA mitocondrial    
d) corpúsculo de Barr    
 

03. (Ufpr 2018)  Uma nova espécie de mamífero foi identificada e a análise do cariótipo mostrou a existência 
de pares de cromossomos homólogos, além de mais dois cromossomos de tamanhos diferentes, 
identificados como o par sexual. Considere que essa espécie de mamífero tem o mesmo sistema de 

determinação sexual presente em humanos e responda:  
a) Quantos cromossomos existem nas células somáticas, nos óvulos e nos espermatozoides dessa nova 

espécie de mamífero?  
b) O espécime que teve o cariótipo analisado é macho ou fêmea? Justifique sua resposta.  
c) Quantas moléculas de DNA cromossômico existem nos gametas dessa espécie de mamífero? Justifique 

sua resposta.  

  

04. O ônibus chega, Júlia embarca. Ela senta do lado da janela e vê o coletivo deslizando em sua faixa 
preferencial enquanto os carros ficam retidos pelo engarrafamento tão comum naquele horário. Na rádio, 
Nando Reis canta “Espatódea” (que ele compôs para sua filha Zoé). Júlia sorri. Ela acha fofinho o 
relacionamento do cantor com os filhos. Além de “Espatódea”, ele compôs uma música para o seu filho 
Sebastião (“O mundo é bão Sebastião”). 

 
Além das músicas, Nando Reis compartilha com os filhos algumas informações genéticas. Sabendo disso, é 

correto afirmar que   
a) as mitocôndrias de Sebastião são da mesma linhagem genética das mitocôndrias do cantor. Já as 

mitocôndrias de Zoé são da mesma linhagem genética das mitocôndrias da mãe.     
b) se o músico possuir um alelo recessivo para um gene que se encontra em seu cromossomo X, 

obrigatoriamente seu filho Sebastião possui aquele alelo recessivo.     
c) as mitocôndrias de Zoé e Sebastião são da mesma linhagem genética das mitocôndrias do cantor.     

d) as mitocôndrias de Zoé são da mesma linhagem genética das mitocôndrias do cantor. Já as 

mitocôndrias do Sebastião são da mesma linhagem genética das mitocôndrias da mãe.     
e) se o músico possuir um alelo recessivo para um gene que se encontra em seu cromossomo X, 

obrigatoriamente sua filha Zoé possui aquele alelo recessivo.    
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05. O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Analise as afirmativas 

a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. 
 

I. O material genético do núcleo localiza-se em estruturas chamadas cromossomos. 
II. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. 
III. A carioteca ou membrana nuclear é dupla e porosa. 
IV. O nucleoplasma ou suco nuclear é formado por água, ribossomos e material genético. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e II.    
b) II e III.    
c) III e IV.    
d) I e III.    
e) II e IV.    

  
06. O núcleo celular é o local que abriga o material genético nas células eucariontes. No núcleo interfásico, fase 

em que a célula não se encontra em divisão, a cromatina aparece imersa na cariolinfa, como um 
emaranhado de filamentos longos e finos. Ao iniciar o processo de divisão celular, esses filamentos 
começam a se condensar em espiral, tornando-se mais curtos e grossos, passando a ser chamados de  
a) cromonema.     
b) cromossomo.    
c) carioteca.     
d) DNA.     

e) genes.    
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01. 

 
 

A figura acima mostra a representação de órgãos homólogos em diferentes espécies. Sobre os órgãos 
homólogos pode-se afirmar que: 
a) Eles não apresentam semelhanças morfológicas. 
b) Eles sofreram modificações ao longo da evolução. 
c) Eles não possuem a mesma origem embrionária. 
d) Eles possuem a mesma função fisiológica. 
e) Eles não partiram de um ancestral comum. 
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02. A árvore filogenética é uma representação, em forma de árvore, das relações evolutivas entre as espécies 

a partir de um ancestral comum, como podemos ver abaixo: 
 

 
 

Essa representação gráfica auxilia na visualização de uma sequência evolutiva. Sobre a filogenia não se 
pode afirmar que: 
a) Ela é uma ferramenta para obter informações valiosas de espécies já extintas. 
b) A filogenia mostra que todos os seres vivos possuem um ancestral em comum.  

c) A árvore filogenética auxilia a enxergar a partir de qual ponto novas estruturas surgem. 
d) A filogenia não explica as semelhanças entre as espécies. 
e) A árvore filogenética permite estabelecer relações de parentesco de espécies.  

 
03. As suculentas Cereus jamacaru e Euphorbia ingens muitas vezes são confundidas entre si por 

apresentarem características morfológicas semelhantes, como a ausência de folhas e a presença de caule 
fotossintético, conforme ilustram as imagens. 

 

 
 

Essa semelhança morfológica é uma consequência do seguinte processo: 
a) deriva genética 
b) seleção artificial 
c) irradiação evolutiva 
d) convergência adaptativa 

e) isolamento geográfico 
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04. A apendicite é um processo infeccioso, que provoca a inflamação do apêndice. Essa inflamação causa muita 

dor e pode resultar na ruptura do órgão, provocando uma infecção generalizada na cavidade abdominal. O 
apêndice cecal, ou apêndice vermiforme, é uma expansão do cecum de vários animais. 

 
 

Em herbívoros o cecum tem função de digestão de celulose, já em humanos, a função não é muito clara. 
Alguns cientistas afirmam que nessa região existem bactérias benéficas, mas que podem desaparecer 

rapidamente ou instalar um processo infeccioso, como o descrito acima. Para os estudos evolutivos, o 
apêndice revela uma importância maior, pois pode ser interpretado como uma evidência evolutiva já que: 
a) demonstra relações de parentesco entre humanos e coelhos, já que ambos possuem o órgão em 

questão 
b) revela uma possível ancestralidade comum entre humanos e coelhos, animais mamíferos que, 

portanto, possuem relações filogenéticas próximas. 
c) permite demonstrar que um órgão pode se atrofiar até se tornar vestigial se um organismo não o 

utilizar, como no caso do ser humano. 
d) identifica uma evolução na forma e complexidade do órgão à medida em que se usa, como é o caso 

dos animais herbívoros 
e) evidencia uma seleção do mais adaptado à ingestão de vegetais, como é o caso do coelho, que possui 

um apêndice mais complexo. 
 

05. Na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto, uma mutação genética incomum e 
pouco conhecida, chamada eritrismo, provoca alteração na produção de pigmentos, o que resulta em 
gafanhotos cor-de-rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados. 

 

 
 

http://voices.nationalgeographic.com. Adaptado. 

 
Os gafanhotos cor-de-rosa são raros porque 
a) a mutação reduz a variabilidade genética na população de gafanhotos, prejudicando a seleção natural 

de indivíduos cor-de-rosa.    

b) concorrem por alimento com os gafanhotos verdes, que são mais eficientes por terem a mesma 
coloração das folhagens.     

c) destacam-se visualmente e são facilmente encontrados e predados, enquanto os gafanhotos verdes se 
camuflam na natureza.    

d) os gafanhotos verdes são mais numerosos na natureza e, portanto, se reproduzem e deixam muito 
mais descendentes.     

e) são muito menos evoluídos que os gafanhotos verdes e por isso sobrevivem por pouco tempo na 

natureza.    
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06.  

 
 

Acima podemos ver o percentual de DNA não codificadores de proteínas em cada grupo de ser vivo. A 
partir disso podemos concluir o grau de parentesco entre as espécies. Na figura acima qual tipo de 
evidência é usada para demonstrar o grau de parentesco? 
a) Evidências bioquímicas. 
b) Órgãos análogos. 
c) Evidências fósseis. 

d) Órgãos vestigiais. 
e) Órgãos homólogos. 

 


